PTHOME TRAVEL

24-29 JUNI 2022

Mont Blanc 2022
Wandeltocht in de bergen van Chamonix, Frankrijk
Lac des Cheserys

Een viewpoint hoog
in de bergen op meer
dan 2000m hoogte
Glacier Hike

Hiken rondom de Mont Blanc
Ga in de zomer van 2022 met ons mee op wandel vakantie in de Franse Alpen.
We maken iedere dag mooie dagtochten door de bergen van Chamonix. De routes
zijn fysiek uitdagend hebben geweldige uitzichten. Daarbij kan je na een intensieve
dag hiken lekker relaxen in het luxe Chalet.

Wandel met ons naar
de gletsjer van
Argentière
Le Brévent

Dagindeling
Dag 1
- Je rijdt (of carpoolt) naar Chamonix. Dit is ongeveer 9 uur rijden.
- Op het eind van de dag kom je aan in het chalet. Hier zijn wij om jullie te
ontvangen en je kamer te wijzen (zie pagina 3 voor impressie foto’s). Ook zal het
avond eten door ons worden verzorgd.

Dag 2
- Na het door ons verzorgde ontbijt beginnen we aan onze eerste wandeltocht. We
hiken de berg op tot 2000m naar Lac Cheserys. Hier genieten we van een picknick
op de berg en daarna dalen we terug af naar het dal van Chamonix.
- In de avond kan je je opfrissen in het chalet, waar wij voor het avond diner zullen
zorgen.
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Klim meet ons mee
tot 2525m hoogte
naar de top van Le
Brévent en geniet van
het geweldige uitzicht
over de bergtoppen

Dag 3
- Vandaag starten we met onze tweede wandeltocht. We wandelen vanuit het dal naar het Grand Balcon
Sud, deze steken we helemaal over en vervolgens hiken we terug naar het chalet.
- In de avond wordt het diner weer door ons verzorgt. Ook is er de mogelijkheid om de sterren te bekijken
vanaf het balkon van het chalet.

Dag 4
- Na het ontbijt in het chalet maken we ons klaar voor de volgende hike. Dit wordt een stevige klim naar de
top van Le Brévent op meer dan 2500m. Tijdens de lunch onderweg geniet je van een prachtig uitzicht in
de Franse Alpen.
- Na het bereiken van de top van Le Brévent heb je een heel mooi uitzicht over de toppen van de Franse
Alpen, ook is dit de plek om steenbokken in het wild te spotten. Hier nemen we een foto pauze en gaan we
daarna weer terug naar beneden afdalen. Aangekomen in het dal van Chamonix nemen we de tram terug
naar het chalet.
- Je hebt de avond tijd voor jezelf om te relaxen in de jacuzzi, foto’s te bekijken of naar het stadje te gaan.

Dag 5
- Na het door ons verzorgde ontbijt beginnen we aan onze laatste wandeltocht. Dit is een flinke klim naar
de top van de Gletsjer. Het pad is even afzien, maar het zien van de Gletsjer van dichtbij maakt deze klim
volledig de moeite waard!
- In de middag kan je nog even relaxen en wat voor jezelf doen en in de avond genieten we met ze allen
van ons laatste avond diner in het Chalet. We zullen de reis afsluiten met een gezellige gezamenlijke
activiteit.

Dag 6
- Na het ontbijt kan iedereen op het gemak zelf zijn tas inpakken en beginnen aan de terugreis naar Hulst.

Prijsopgave
De reis wordt volledig door ons georganiseerd. Wij nemen jullie mee op de wandel tochten, waarbij alles is
geregeld. We weten de mooie plekjes voor foto- en rustmomenten.
De reis is all-inclusief. Enkel het vervoer naar Chamonix is niet inbegrepen. Totaal prijs: 879,(Betaling wordt in 3 termijnen verricht)

Inclusief:

Exclusief:

- 5 overnachtingen in een privé chalet in het dal
(inclusief toegang tot sauna & privé jacuzzi)
- Privé twee-persoons slaapkamer met badkamer
- Eten & drinken voor de gehele reis.
- Mogelijke transportkosten die i.v.m staan met de
activiteiten.
- Persoonlijke begeleiding tijdens de tochten in
een kleine groep van maximaal 8 personen
- Persoonlijk fotoalbum
- Persoonlijk advies met paklijst
- PTHome goodiebag + T shirt

- Vervoer naar Chamonix en terug
- Extra drinken en eten buiten het aanbod uit de
Chalet.
- Persoonlijke extra transport kosten
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Foto impressie luxe chalet

3

